Week 07 11 februari 2019

De jarigen van de komende week
Aristides 11
Jet 5
Nika 5
Finn 11
Pepijn 4
Jort 7
May 5
Meester Fred
e

11-02

Start Mad Science

12-02

SLB oudergesprekken

Website: www.obsdeesdoorn.nl
e-mail: info@obsdeesdoorn.nl
Telefoon: 0481-371349

Tweedaagse
Els Leenders, de directeur, is vandaag en morgen afwezig in verband met een tweedaagse
met alle directeuren van Wonderwijs. We gaan met elkaar in gesprek over het koersplan voor
de komende jaren met onze nieuwe stichting Wonderwijs.

Metamorfose carnaval
Op maandag 18 februari willen we de school weer omtoveren in een gezellige carnavalssfeer.
Ouders van de AC nemen hierin het voortouw, maar we vragen ook andere ouders om een handje te
komen helpen. We beginnen om 19.30 uur. Met veel hulp zijn we ook snel klaar.
Komt u ook even helpen? Er wordt voor koffie en thee met iets lekkers gezorgd.

Tevredenheidsonderzoek
Afgelopen week is er bij de kinderen uit groep 7 en 8 een digitale vragenlijst
afgenomen over “sociale veiligheid”.
Wij zijn verplicht dit jaarlijks te doen en de resultaten te presenteren op de website “scholen op de kaart”.
Een site waar u allemaal informatie kunt vinden over De Esdoorn.
De resultaten worden binnenkort op deze site gepubliceerd en in het team en de MR besproken.
We kijken daarbij wat goed gaat en waar we misschien nog aan kunnen werken om het te verbeteren.

Scooters en stepjes
De laatse tijd komen kinderen weer naar school met space scooters en stepjes.
Omdat er geen slot op zit, willen ze deze graag binnen neerzetten.
Dit is niet de bedoeling omdat het anders een parkeerplaats in de school wordt
waar wij geen ruimte voor hebben.
Dus: als uw kind hem mee wil nemen, moet hij buiten worden neergezet.
Zorg er dan wel voor dat hij aan een hek of fietsklem wordt vastgemaakt.

Vakanties
Hierbij alvast de data van de vakanties voor volgend schooljaar.
De studiedagen voor alle groepen en de vrije dagen voor de groepen 1 t/m 4 zijn nog niet bekend.
Herfstvakantie: 14 okt. t/m 18 okt.
Kerstvakantie: 23 dec. t/m 3 jan.
Carnaval: 24 febr. t/m 28 febr.
2e Paasdag: 13 april
April/Meivakantie: 27 apr. t/m 8 mei
Hemelvaart: 21 mei en 22 mei
2e Pinksterdag: 1 juni
Zomervakantie: 13 juli t/m 21 aug.

